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Verneplan III for vassdrag, side 77.
OBJEKT NR. 92
UTLAVASSDRAGET vassdrag nr. 302
Fylker:
Sogn og Fjordane.
Kommuner:
Årdal, Luster, Lom, Vang.
Nedbørfelt:
330 km2, inklusive varig vernede områder som utgjør 184 km2.
Skoggrense:
1000 - 1100 moh.
Areal under denne:
Ca. 15 %
Middelvassføring:
14 m3/s (beregnet for uregulert felt 240 km2).
Bredekket areal:
Ca. 14 % %
Laveste-høyeste punkt: 100 – 3 405 moh.
Kraftpotensial:
Kontaktutvalget viser til områdets verdi som en del av landets mest kjente og mest benyttede
fotturiststrøk. Store deler av nedbørfeltet er allerede vernet som nasjonalpark og
landskapsvernområde. Vassdraget inneholder også store verdier av naturvitenskapelig og
naturvitenskapelig art. Objektet inneholder begrensede kraftressurser. På bakgrunn av dette finner
utvalget det naturlig å tilrå hele nedbørfeltet ovenfor samløpet med Avdalselva gitt varig vern.
Hovedstyret slutter seg til Kontaktutvalgets tilråding om at Utladalsvassdraget ovenfor samløpet med
Avdalselva bør gis varig vern.
Luster kommune tilrår varig vern av Utlavassdraget.
Sogn og Fjordane fylkeskommune går inn for varig vern av elvene innen Utla landskapsvernområde
med sideelver.
Det nasjonale Kontaktutvalg for vassdragsreguleringer peker på at ved opprettelsen av Utladalen
landskapsvernområde vedtok Stortinget at vedtaket ikke omfattet bekker og elvene i deler av området.
En ville la dette stå åpent inntil behandlingen av Verneplan III.
Det nasjonale Kontaktutvalg mener derfor at en nå bør sørge for at vernet blir gjort gjeldende for de
elver og bekker unntaket gjelder. Kun gjennom et slikt vedtak kan en få sikret at
landskapsvernområdet blir opprettet med hele dets landskapsmessige innhold.
Miljøverndepartementet forutsetter at Utlavassdraget vernes i sin helhet, medregnet sidevassdraget til
Avdalen. Til tross for at sideelvene Gravdøla og Slufsedøla ikke hører med til den delen av Utla som i
sin tid ble gitt midlertidig vern, kan Miljøverndepartementet ikke gå med på en overføring av de øvre
deler av disse til et eventuelt prosjekt i Feigum/Fardalsvassdraget. De nevnte sideelver ligger i sin
helhet innenfor Utladalen landskapsvernområde som ved Kgl. Res. Av 5. desember 1980 ble opprettet
i samband med etableringen av Jotunheimen nasjonalpark. Ikke minst sett i sammenheng med det
nedlagte gårdsbruk Avdalen representerer disse sideelvene betydelige landskapsmessige verneverdier.
Departementet tilrår at Utlavassdraget gis varig vern, medregnet sidevassdraget i Avdalen (Slufsedøla
og Gravdøla).

